
 

 

  

Hermed det andet nyhedsbrev i 2018 om Miljøstyrelsens arbejde med 

den styrkede BREF-indsats. Formålet med nyhedsbrevet er at holde 

den Nationale Følgegruppe og øvrige interessenter orienteret.  

 

Oversigt over nyhederne 

 BREF-dagen 2018  

 Revision af BREF for tekstilindustrien 

 BREF dokument for STS (Overfladebehandling med organiske 

opløsningsmidler) og WPC (Imprægnering af træ og 

træprodukter med kemikalier) 

 Indsamling af data i BREF for luftrensning i den kemiske 

industri (WGC) 

 BREF for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (FDM) 

 Afsluttende møde om BREF for Affaldsforbrænding (WI) 

 Nu er der vejledning at finde i opdateret Referencedokument 

om monitering 

 Nyt fra Artikel 75 Komiteen  

 Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside  

 

 

 

BREF-dagen 2018 planlægges afholdt tirsdag den 6. november 2018 

 

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 6. november, når Miljøstyrelsen 

igen i år åbner dørene til BREF-dagen i Eigtveds Pakhus i København.  

 

BREF-dagen 2018 tager os gennem rejsen fra forberedelsen til den fase, hvor 

BAT-konklusionerne udmøntes i miljøgodkendelser, og hvor virksomhederne skal 

implementere nye krav. Vi hører de nyeste erfaringer og får gode råd med på 

vejen. 

 

Programmet offentliggøres senere på http://mst.dk/erhverv/industri/bat-

bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-dagen/, hvor der til august også vil 

komme link til tilmelding. Når tilmelding åbner, vil der blive sendt mail rundt til 

alle modtagere af nyhedsbrevet her. 

 

Man er meget velkommen til at videresende denne invitation til en kollega eller 

bekendt, som kan have interesse i BREF-arbejdet. 

 

Kontaktperson Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, 4139 2470) 

 

 

Revision af BREF for tekstilindustrien 

 

 

Der blev d. 12. – 15. juni 2018 afholdt Kick Off møde for revision af BREF for 

tekstilindustrien. Rammerne for revisionen er således lagt på plads, og der 

udarbejdes nu spørgeskemaer med henblik på dataindsamling om ½ år. Det er en 

industri, der er væsentligt reduceret i Europa, siden den første BREF kom i 2003. 

I Danmark har vi fx kun en enkelt omfattet virksomhed. 

  

Kontaktperson Ulla Ringbæk (ur@mst.dk; 2565 0238) 

 

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-dagen/
http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-dagen/
mailto:bihol@mst.dk
mailto:ur@mst.dk


 

 

2 

BREF dokument for STS (Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler) og 

WPC (Imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier) 

 

Miljøstyrelsen har i uge 23, 2018 deltaget i en workshop arrangeret af EIPPCB om 

kvaliteten af de anlægs- og miljødata, som er indrapporteret til fastlæggelse af 

BAT-konklusionerne. Der blev ikke truffet beslutninger på mødet, men der var 

gode, konstruktive diskussioner om data-grundlaget. Resultatet af mødet kan 

sammen med medlemslandenes kommentarer til 1. udkast til BREF dokument 

bidrage til bedre BAT-konklusioner i det endelige udkast til BREF-dokument.  

 

Det forventes, at det afsluttende TWG møde vil blive afholdt i 

november/december 2018, og udkastet til endelige BAT-konklusioner vil blive 

fremsendt til kommentering et par måneder inden. Miljøstyrelsen vil fremsende 

udkastet og forventer at afholde et møde for de omfattede virksomheder i den 

forbindelse. 

 

Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, 7254 4437) og Kirsten Grahn 

Nielsen (kigni@mst.dk, 7254 4357) 

 

 

Indsamling af data i BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC) 

 

 

 
Der er afholdt endnu et møde i den tekniske arbejdsgruppe i marts 2018. På 
mødet blev bl.a. drøftet BREF’ens anvendelsesområde og færdiggørelsen af 
spørgeskemaer i forbindelse med dataindsamlingen, som vil foregå efter 
sommerferien og frem til nytår.  
 
Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (rukso@mst.dk, 25 47 30 08) og 

Hans Erling Jensen (haeje@mst.dk, 41 96 94 97) 

 

 

 

 
 BREF for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (FDM)  

 

 

 

Final Meeting om BAT konklusionerne blev afholdt i Sevilla den 14. – 18. maj 

2018. Forud for mødet havde partnerskabets deltagere gjort en stor indsats for at 

skærpe de tekniske og økonomiske argumenter til støtte for de danske 

synspunkter. Det betød, at Miljøstyrelsen var rigtig godt klædt på til at deltage i 

diskussionen og påvirke konklusionerne, så eksempelvis BAT AEL’erne for 

emission af støv fra eksisterende anlæg blev justeret. 

 

Trods indsatsen var resultatet af mødet dog ikke helt tilfredsstillende på alle 

punkter, idet flere af de endelige BAT konklusioner, herunder visse BAT AEL’er 

for emission af støv, ikke var i overensstemmelse med de danske synspunkter. På 

andre områder var mødets konklusioner mere tilfredsstillende. Eksempelvis 

kommer der i de endelige BAT-konklusioner mere fokus på ressourceudnyttelse 

og løbende forbedringer af ressourceforbruget. Endvidere blev ordlyden på flere 

punkter mere præcis. 

 
Det næste trin bliver forelæggelse for Artikel 13 Forum, hvilket ventes at ske sidst 
i 2018.  
Kontaktperson: Mette Thorsen (metho@mst.dk, 7254 4124) 
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Afsluttende møde om BREF for Affaldsforbrænding (WI)  

 

Miljøstyrelsen deltog i det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe i Sevilla 

den 23. - 27. april 2018. Forinden havde partnerskabet bistået Miljøstyrelsen med 

at vurdere de diskussionspunkter, der var lagt op til.  

 

Blandt andet var det et dansk ønske, at kravet om destruktionseffektivitet for 

POP-stoffer blev ændret eller udgik, da det byggede på, at man skulle måle POP-

stoffer i ud- og indgående strømme. Fra dansk side var det vurderet, at det 

teknisk er muligt at måle POP-stoffer i de udgående strømme, men næsten 

umuligt i den indgående strøm af affald. Der var desuden tvivl om, hvor nyttigt 

det ville være, i og med danske anlæg har krav til temperatur og opholdstid. Det 

viste sig, at der i det øvrige Europa findes specielle forbrændingsanlæg, der ikke 

har krav til temperatur og opholdstid. Den tekniske arbejdsgruppe vurderede, det 

ville give mening for dem at bestemme POP i de udgående strømme.  

 

Der var en diskussion om måleusikkerhed, og om der er juridisk mulighed for at 

give anbefalinger til håndtering ved udmøntning af det ved at skrive en kort tekst 

i BAT-konklusionerne, eller om det udelukkende kan få lov at stå i et af BREF-

dokumentets øvrige kapitler. Kommissionen vil vende tilbage med en afklaring af 

det.  

 

BAT-konklusioner om AMS-måling af kviksølv og målinger af dioxiner og furaner 

og dioxinlignende PCB’er er ikke ændret i forhold til seneste udkast til BAT-

konklusioner, som præsenteret på partnerskabsmøde 5. juni 2018. 

 

Der var ikke opbakning til det danske ønske om, at BAT-AEL for NOx ikke skulle 

gælde for anlæg med kapacitet under 6 tons pr. time. Danmark har indmeldt et 

split-view om dette. Artikel 13 Forums udtalelse bliver det næste skridt i 

processen og det ventes at ske sidst i 2018. 

 

Kontaktperson Annemarie Brix (anbri@mst.dk, 72 54 42 88) 

 

 

Nu er der vejledning at finde i opdateret Referencedokument om monitering 

 

EIPPCB har lagt sidste hånd på en opdatering af dokumentet om overvågning af 

emissioner til luft og vand.  Myndigheder og virksomheder kan bl.a. få indblik i, 

hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med overvågning af emissioner, 

herunder fx valg af målemetoder, frekvens, usikkerheder, etc., når man meddeler 

eller revurderer miljøgodkendelser.  

 

Deltagere i de tekniske arbejdsgrupper kan desuden hente viden om 

emissionsmålinger, der kan være nyttig ved fastsættelsen af BAT-konklusioner 

under BREF-revisionerne. 

  

Referencedokumentet om overvågning og monitering kan findes på hjemmesiden 

her: http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-

brefer/overvaagnings-principper/  

 

Kontaktperson: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, 4139 2470) 

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/overvaagnings-principper/
http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/overvaagnings-principper/
mailto:bihol@mst.dk
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Nyt fra Artikel 75 Komiteen  

 

 

Artikel 75 Komiteen har været samlet to gange i første halvår af 2018.  

 

Første gang var den 12. april 2018 for at afgive stemme om BAT-konklusioner for 

affaldsbehandling (waste treatment). De blev vedtaget med stor tilslutning fra 

medlemsstaterne: 26 lande stemte for, og disse lande repræsenterer 97 % af EU's 

befolkning. Siden har Miljøstyrelsen kvalitetschecket oversættelse af BAT 

konklusionerne. BAT konklusionerne forventes offentliggjort efter sommerferien 

2018. 

 

IED-rapportering var emnet for Artikel 75 Komiteens andet møde den 8. juni 

2018. Kommissionens beslutningsforslag  blev vedtaget med 23 medlemsstaters 

stemmer for, 3 imod og 2 var ikke til stede. Den første rapportering efter de nye 

krav bliver juni 2019.  

  

Kontaktpersoner: Affaldsbehandling: Claus Lübeck Christensen, (cllch@mst.dk, 

7254 4399). Artikel 75 komiteen: Birgitte Holm Christensen, (bihol@mst.dk, 

4139 2470) eller Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, 2565 0238). 

 

 

Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Dette og tidligere nyhedsbreve kan læses på http://mst.dk/erhverv/industri/bat-
bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/nyheder-om-bref-revisionerne/ hvor 

der også er mulighed for at tilmelde og framelde nyhedsbrevet.  

 

 

 

Miljøstyrelsen ønsker god sommer til alle 
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